
  

  

 

 

 

 

 

 

Odvolacia komisia Slovenského zväzu florbalu 

v zmysle Stanov č. 27 ods. 11 v zastúpení 

prezidenta SZFB a v súčinnosti s kontrolórom SZFB 

Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

 

Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán 

Bratislava 

Kadnárova 23, 841 03 Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika 

 

Na základe doručeného odvolania organizácie, voči rozhodnutiu Matriky SZFB Sp. zn.: MA-

Ro/6/2022-2023, vo veci podania žiadosti o transfer hráča dokázateľným spôsobom, materský klub 

v prestupovom období bez obmedzenia (od 1. júla do 31. júla) je povinný sa vyjadriť k hráčovej žiadosti do 

14 dní, a to „súhlasíme“, alebo „súhlasíme za výchovné / odstupné“, ak nie je s hráčom uzavretá zmluva, na 

základe ktorej sa hráč na určité obdobie vzdá práva podať žiadosť o transfer do inej organizácie bez 

súhlasu materského klubu. Podľa Prestupového poriadku SZFB – Edícia 2022, článok 1, bod 1.3. a bod 1.4., 

písmeno b); článok 2, bod 2.3.; článok 7, bod 7.3, písmeno b); Matrika SZFB 

 

rozhodla 

 

o postúpení vydaného rozhodnutia v prvom stupni Matrikou SZFB, a to nasledovné: Sp. zn.: MA-

Ro/6/2022-2023 a Sp. zn.: MA-Ro/6-1/2022-2023, Odvolacej komisii SZFB, ktorá rozhoduje v druhom 

stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam odborných komisií a iných orgánov SZFB vydaných v prvom 

stupni.  Matrika SZFB má za to, že rozhodla podľa platnej legislatívy SZFB, preto sama nevyhovie 

odvolaniu vyššie uvedenej organizácie. Matrika SZFB podľa ustanovení Odvolacieho poriadku SZFB, podľa 

článku 3, bod 3.5., predkladá odvolanie s potrebnými dokladmi Odvolacej komisii SZFB. 

Matrika SZFB na základe odvolania organizácie dopĺňa pre Odvolaciu komisiu SZFB potrebné vysvetľujúce 

informácie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou predkladaného rozhodnutia Matriky SZFB - Sp. zn.: MA-

Ro/6/2022-2023 a Sp. zn.: MA-Ro/6-1/2022-2023: 

• V prípade, ak žiadosť o transfer hráča podpísal, podpíše hráč, ktorý nedovŕšil vek 18 rokov, 

Matrika SZFB si môže dodatočne od zákonného zástupcu hráča vyžiadať potvrdenie o súhlase, 

čestné prehlásenie podpísanej žiadosti o transfer hráča, ktoré sa dodatočne stáva súčasťou 

podanej, alebo už schválenej žiadosti o transfer hráča, a to vždy iba na základe platného odvolania 

sa. 

Bratislava, 25.08.2022 
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• O zmenách klubovej príslušnosti rozhoduje Matrika SZFB. 

• Matrika SZFB nedisponuje špecializovanou osobou "písmoznalcom", ktorá sa zaoberá ručným 

písmom (grafognózia). Písmoznalectvo je znaleckým odborom súdneho znalectva a zaoberá sa 

identifikáciou pisateľa ručne písaného textu.  

• Posudky týkajúce sa určenia autorstva podpisu ručne alebo písaného textu sú oprávnení 

vypracovávať iba písmoznalci (grafognózia: porovnávacie určovanie pisateľa). 

• Dátum, ktorý je uvedený v samotnej žiadosti o transfer hráča, a to dňa 24.08.2022, je považovaný 

za chybu v texte, ktorá bola následne opravená na správny dátum 24.07.2022. 

• Oficiálne podanie, doručenie žiadosti o transfer hráča materskému klubu bolo dňa 28.07.2022, 

prestupové obdobie bez obmedzenia, bez ohľadu na chybu dátumu, ktorý bol uvedený na žiadosti 

transferu hráča. 

• Organizácia sa v priebehu do 14 dní vyjadrila k hráčovej žiadosti o transfer v prestupovom období 

bez obmedzenia (od 1. júla do 31. júla), a to „nesúhlasíme“, čím porušila Prestupový poriadok 

SZFB. 

• Matričné náležitosti môže za hráča, ktorý ich predpísaným spôsobom podpísal, ktokoľvek posielať 

a odovzdávať adresátovi. Orgány činné v matričnom konaní neprerokovávajú spory vzniknuté z 

týchto vzťahov. Má sa za to, že čo bolo učinené, učinil hráč. 

• Matrika SZFB rozhodla o žiadosti o transfer hráča na základe platnej legislatívy SZFB a vykonala 

transfer do nového klubu dňa 11.08.2022 - rozhodnutie Matriky SZFB - Sp. zn.: MA-Ro/6/2022-

2023. 

 

Prílohy: 

• Doklad o zaplatení  stanoveného odvolacieho poplatku na účet SZFB; 

• Odvolanie organizácie; 

• Rozhodnutie Matriky SZFB - Sp. zn.: MA-Ro/6/2022-2023; 

• Rozhodnutie Matriky SZFB - Sp. zn.: MA-Ro/6-1/2022-2023; 

• Žiadosť o transfer hráča; 

• Potvrdenie, čestné prehlásenie zákonného zástupcu hráča. 

 

 

V Bratislave, dňa 25.08.2022                                                                         

 

 

                                                                                                                                           Mgr. Miroslav Kunštek 

                                                                                                                                Súťažný úsek / Oddelenie matriky SZFB 

Na vedomie: 

• Odvolacia komisia SZFB, Disciplinárna komisia SZFB, prezident SZFB, kontrolór SZFB, sekretár 
materského klubu. 


